
„Dobre Imię” 

Rzecz o drugim 

przykazaniu 



Treść przykazania 

„Nie będziesz wzywał 

Pana, Boga twego, do 

czczych rzeczy” (por. 

Wj 20, 7; Pwt 5, 11) 



Imię Pańskie 
Bóg powierza swoje imię tym, którzy 

w Niego wierzą. Dlatego  

człowiek nie może go 

nadużywać. Powinien używać go 

tylko po to, by je błogosławić, 

wychwalać i uwielbiać (por. Ps 

96, 2; 113, 1-2). 

Wierzący powinien świadczyć o 

imieniu Pańskim, odważnie 

wyznając swoją wiarę: 

„Do każdego więc, kto się przyzna do Mnie 
przed ludźmi, przyznam się i Ja przed 
moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz 
kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego 
zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który 
jest w niebie”  (Mt 10, 32-33) 



Drugie przykazanie zabrania: 

 „Nadużywania imienia Bożego, to znaczy 
wszelkiego nieodpowiedniego używania 
imienia Boga, Jezusa Chrystusa, 
Najświętszej Maryi Panny i wszystkich 
świętych” (KKK 2146) 



Przyrzeczenia 

 
„Dawane innym w imię Boga 

angażują cześć, wierność, 

prawdomówność i autorytet Boga 

(...) Niewierność przyrzeczeniom 

jest nadużyciem imienia Bożego i w 

pewnym sensie czynieniem Boga 

kłamcą” (KKK 2147) 



Bluźnierstwa 
„Polegającego na wypowiadaniu przeciw Bogu (wewnętrznie lub 

zewnętrznie) słów nienawiści,  wyrzutów, wyzwań, na mówieniu 

źle o Bogu, na braku szacunku do Niego w słowach. Zakaz 

bluźnierstwa rozciąga się także na słowa przeciw Kościołowi 

Chrystusa, świętym lub rzeczom świętym (...) Bluźnierstwo ze 

swej natury jest grzechem ciężkim”                                  (KKK 

2148) 

 

 

 „Kto w publicznym widowisku, w kazaniu, w 

rozpowszechnionym piśmie albo w inny sposób przy pomocy 

środków społecznego przekazu, wypowiada bluźnierstwo, 

poważnie narusza dobre obyczaje albo znieważa religię lub 

Kościół bądź wywołuje nienawiść lub pogardę, powinien być 

ukarany sprawiedliwą karą” (KPK 1369) 



Przekleństw 

„Przekleństwa posługujące się imieniem 

Boga bez intencji bluźnierstwa są 

brakiem szacunku wobec Pana. Drugie 

przykazanie zabrania także 

magicznego używania imienia Bożego” 

(KKK 2149) 



Krzywoprzysięstwa 
„Przysięgać lub 

przyrzekać oznacza 

wzywać Boga na 

świadka tego, co się 

twierdzi (...) Słowo 

ludzkie jest albo w 

zgodzie, albo w 

sprzeczności z 

Bogiem, który jest 

samą Prawdą (...) 

Krzywoprzysięstwo 

wzywa Boga, by był 

świadkiem kłamstwa” 

(KKK 2151) 



Wiarołomstwa 
„Wiarołomcą jest ten, kto pod przysięgą 

składa obietnicę, której nie ma zamiaru 
dotrzymać, lub ten, kto złożywszy pod 
przysięgą obietnicę, nie dotrzymuje słowa. 
Można odmówić złożenia przysięgi, jeżeli 
domaga się jej nielegalna władza świecka” 
(por. KKK 2152-2155).  

Mt 5, 33-37 – Jezus nie zakazuje tu 
całkowicie składania przysięgi. Należy być 
powściągliwy w powoływaniu się na Boga, 
na potwierdzenie naszych słów. Taka 
przysięga jest możliwa gdy jest zgodna z 
prawdą, rozwagą i sprawiedliwością. 

 



Imię chrześcijańskie 

„Rodzice, chrzestni i proboszcz powinni 

troszczyć się, by nie nadawać imienia 

obcego duchowi chrześcijańskiemu” (KPK, 

kan. 855). 

Bóg wzywa każdego człowieka po imieniu 

(por. Iz 43, 1; J 10, 3). Dlatego imię każdego 

człowieka jest święte. Powinniśmy każdemu 

człowiekowi okazywać szacunek. 


